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Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan 
Corbera, Josep M. Farnés, Miquel Maymó, Josep Oranias, Julià 
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 
  

Distància: Projectada 12’58 i amb altures 12’97 Km. Temps: 6’23 Desnivells: 498 m.  
Acumulat: 845 m.  Cotxe:. 80 Km. Miquel Maymó, Josep Oranias i Josep Roca 

 

Sortim a les set del matí dels 
Gorcs, per anar cap a Vic, Sant 
Quirze de Besora (on ens hem de 
desviar per Montesquiu degut a 

unes obres) i Vidrà, on aparquem a la plaça del poble. A les 8 i ¼ iniciem el camí per la 
carretera fins al trencall que ens porta al pont de Salguera, que baixa considerablement. 
Travessem el pont i seguim els corriols sense gaires complicacions. Trobem una ampla 
pista que porta a ca l’Espauella i que dificulta trobar l’accés al camí. Després d’una 
recerca optem correctament pel corriol, encara que amb un accés dificultós.  Pugem fins 
a la Salgueda i seguim fins al Coll del Puig de Curull, on prenem el complicat corriol, que 
ens obliga a fer diverses grimpades, fins al Puig de Curull (1.314 m.). Al seu cim 
esmorzem a les 
11 i ¼. Després 
retornem al coll i 
seguim fins al 
Coll de la Coma 
del Coll, on en 
Josep Carbonell 
i en Josep Ora-
nias ens hi 
esperen. La 
resta prenem 
l’ascens al Puig 
de les Àligues 
(1.342 m) on hi 
arribem prop de 
2/4 d’1, després 
d’una curta 
grimpada al seu 
cim.  Retornem 
tot seguit fins al 



col on ens retrobem amb els companys i 
iniciem el retorn per uns corriols que baixen 
pel costat del torrent, que hem de travessar 
diverses vegades. El camí està fangós i les 
roderes de les motos s’han encarregat de 
complicar-lo.  El pendent és considerable i 
amb alguns trams dificultosos que motiven 
diverses caigudes sense importància. 
Després de can Puig seguim una ample 
pista, que avança paral·lel a la riera de Sant 
Bartomeu o també anomenat rierol de la Vila 
Vella. Deixem la feixuga pista per agafar el 
PR C-47 fins a la serradora. Arribem al centre 
del poble a 2/4 de 3 tocats, Anem cap al 
restaurant Bajalou. A la sobretaula decidim 
anar al Talló i el Puig Ou. Sortirem a les 7 del 
Gorcs. 
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